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Notulen ledenvergadering 12 juli 2020 
Locatie: Café  “De Bellevue” te Budel 
 
Afwezig: Alle verenigingen waren vertegenwoordigd. 
 
Opening: 
De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur door iedereen welkom te heten. 
 
Deelname Competitie Weert: 
De voorzitter meldt dat de WBB Weert vorig jaar al heeft gevraagd of er bij de Biljartkring 
interesse was om deel te nemen aan hun nacompetitie voor teams. 
Hierover is mondeling gestemd waarbij de meerderheid geen interesse bleek te hebben. 
De voorzitter zal dit communiceren met de WBB.  
 
Notulen ledenvergadering 7 juli 2019: 
Omdat er geen op- of aanmerkingen waren werden deze notulen goedgekeurd. 
 
Opgave teams 2020 – 2021: 
Alle verenigingen hebben het aantal deelnemende teams opgegeven . 
Sommige verenigingen hebben ook al hun teamindeling opgegeven. 
In totaal hebben zich 15 teams ingeschreven. 
Dit houdt in dat klasse 1 zal bestaan uit 7 teams en klasse 2 uit 8 teams. 
De voorzitter stelt voor om in het nieuwe seizoen 11/2 competitie te spelen in 2 klassen. 
De meerderheid stemt hiermee in. 
De klasseindeling wordt door de wedstrijdleider gemaakt op basis van het teammoyenne. 
De wedstrijdleider geeft aan dat de invulling van de teams uiterlijk over twee weken bij 
hem bekend moet zijn. 
Omdat sommige teams het niet voor elkaar krijgen om met 4 spelers te spelen is beslist 
om ook dit jaar weer te werken met teams bestaande uit 3 spelers voor beide klassen. Na 
enige discussie is besloten om de aanvangstijd voor klasse 1 te handhaven op 19.30 uur. 
(Gastel 20.00 uur). Klasse 2 zal een aanvangstijd van 20.00 uur hanteren. 
Het voornemen is om de competitie te starten op maandag 7 september. 
De voorzitter deelt mede dat het programma misschien nog kan wijzigen i.v.m. corona 
maatregelen. 
 
Evaluatie puntensysteem voor persoonlijke competitie: 
Na enige discussie is door de meerderheid besloten om 2021 te weken met uitsluitend het 
15 puntensysteem zonder de percentages. Bij gelijke stand is het gespeelde percentage 
doorslaggevend. 
 
Rouleren van de speelvolgorde: 
Door BVM is de wens geuit om de vaste speelvolgorde van de partijen zoals we dat 
gewend waren te veranderen in een roulatiesysteem. 
Het voorstel is om de volgorde wekelijks te wisselen volgens een vast schema: 
H – M – L, M – L – H, L – H – M waarbij H staat voor de hoogste moyennes, M voor de 
middelste moyennes en L voor de laagste moyennes. 
Dit systeem is met meerderheid van stemmen aangenomen. 
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In het nieuwe programma zal een kolom worden toegevoegd waar deze volgorde wordt 
vermeld. Verder wordt er op gewezen dat het mogelijk blijft om in incidentele gevallen en 
in onderling overleg met de betrokken teams hiervan af te wijken. 
 
Belangstelling Persoonlijke Competitie: 
De voorzitter vraagt zich af waarom er zo weinig belangstelling is voor deelname aan deze 
competitie. 
Uit de vergadering komt het voorstel om de uitslagen naar alle leden te versturen en dus 
niet alleen aan de deelnemers omdat er op die manier misschien meer bekendheid 
ontstaat. Ook wordt door de leden een voorstel geopperd om een middagpoule in te 
stellen. Bij opgave dient dan uiteraard de keuze te worden gemaakt uit middag- of 
avondpoule. 
De wedstrijdleider geeft aan dat het niet eenvoudig zal blijken om dit te realiseren omdat 
er een locatie moet zijn die ’s-middags beschikbaar is en bovendien moeten voldoende 
spelers bereid zijn om ’s-middags te spelen teneinde een poule te kunnen vormen. 
Het voorstel wordt door de wedstrijdleider nader bekeken voor het komende seizoen. 
 
Kampioen der Kampioenen: 
De voorzitter vraagt aan de vergadering of er nog voldoende belangstelling is voor de 
wedstrijden om de Kampioen der Kampioenen. 
Na enige discussie ontstaat het volgende voorstel: 
Persoonlijke wedstrijd te handhaven als voorheen. 
De 2 betreffende teams wijzen zelf 1 persoon aan om het team te vertegenwoordigen 
waardoor er dus 1 partij wordt gespeeld. 
Deze 2 partijen kunnen dan op de avond van de prijsuitreiking worden gespeeld 
voorafgaand aan de prijsuitreiking. 
Dit voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen. 
 
Financieel verslag Penningmeester: 
I.v.m. het coronavirus zij er dit seizoen nog nauwelijks uitgaven geweest. 
Kascontrole is hierdoor niet relevant en de penningmeester volstaat daarom met een 
mondelinge mededeling van het batige saldo.  
Omdat er verder geen op- of aanmerkingen waren is het kasverslag hierbij goedgekeurd. 
 
Aftreden / herbenoeming Penningmeester: 
Omdat de ambtstermijn van 3 jaar is verstreken treedt de penningmeester automatisch af. 
Johan Slenders stelt zich desgevraagd herkiesbaar. 
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor deze functie gemeld. 
Na mondelinge stemming in Johan herkozen als penningmeester. 
 
Rondvraag: 
Een van de leden stelt de vraag of er gewerkt kan worden met promotie / degradatie van 
de teams. Hiervoor lijkt weinig animo onder de leden te bestaan. 
De wedstrijdleider merkt op dat dit ook geen oplossing biedt voor het tekort aan klasse 1 
teams. 
Een voorstel van enkele leden om teams tussentijds te kunnen wijzigen stuit op weinig 
begrip mede omdat dit kan leiden tot competitievervalsing. 
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Jan Soors vraagt of de leden voorafgaand aan de ledenvergadering in de gelegenheid 
kunnen worden gesteld om agendapunten in te brengen voor de vergadering. 
Besloten is om ca 1 maand voor de vergadering de leden de gelegenheid te geven om 
agendapunten in te brengen zodat dit kan worden meegenomen in de definitieve agenda. 
Johan Slenders vraagt de leden om de wisselbekers zo spoedig mogelijk bij hem in te 
leveren i.v.m. de komende prijsuitreiking. 
Een voorstel om tijdens de persoonlijke competitie maximaal 3 partijen te spelen wordt 
met meerderheid van stemmen aangenomen. 
 
Sluiting: 
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en 
wenst de iedereen een prettige vakantie toe en besluit de vergadering. 


